
 

Møte protokoll 
 

Møte: Styremøte Tilstede: Leder: Siv Nilssen 
Nestleder: Marte Lie Grasvold 
Kasserer: Linn Hansen 
Sekretær: Nina Hermanssen 
Styremedlem: Kai Erik Bruun 
Styremedlem: Hege Svendsen Mjøs 
Vara: Mirjam Solbakk 
 

Møtedato: 28.09.2015 
Tidspunkt: Kl.19.30 
Sted: Skype 
Møteleder:  Siv Nilssen 

Referent: Nina Hermanssen Forfall: 
Årsak 

Varamedlem: Cassandra Karlssen 

 
Agenda: 

Saksliste 
 Møteinnkalling og saksliste godkjent 
 Ingen ny Protokoll/referat til godkjenning 

  
 

Oppfølgingsaker: 
Sak 7/15: NKK avtale, taushetsplikt 
Sak 11/14: Evaluering utstilling/ EDS 
Sak 5/14: Helseundersøkelsen, oppstart, samarbeid Styret og Raseråd 

 
Eventuelt: 
      Sak 1/15: Klagesak oppdretter 
 
 

 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar 
Tidsfrist 
 

    
Saksnr: Oppfølgingssaker Ansvar Tidsfrist 

 
7/15 NKK avtale/ taushetsplikt 

Alle styremedlemmer skal signere avtale ift NKK fagsystemer og 
taushetserklæring!! Hvis ikke vil tilgang til klubb.adm bli borte 
ved at NKK endrer passord for det medlemmet. Se epost mandag 
1.juni 2015. 
Vedtak: 
Hvert enkelt styremedlem har ansvar for å signere og sende 
direkte til NKK. Dete gjelder også kommende nye medlemmer til 
styret. 

Styret Snarest for 
nye 
medlemmer 

11/14 EDS/ Rasespesial 2015- evaluering 
Etter at spesialen ble avholdt på Lillestrøm har det kommet frem 
at noen medlemmer var misfornøyd med utstillingen. De ønsket 
at det skulle gjøres mer ut av utstillingen ved for eksempel flere 
og penere rosetter, klubbrekvisita osv.  
Styret har hatt problemer med å rekruttere medlemmer til å være 
hjelpere på denne utstillingen og resultatet ble at det bare var 2 
stykker i styret som måtte arrangere.   
 

Styret 
Kai Erik 

 



 
Vedtak: 
Styret ønsker å finne ut hva den enkelte deltager savnet i 
forbindelse med utstilling og det foreslås å lage en anonym 
spørreundersøkelse som sendes til deltagende medlemmer. Så vil 
vi forsøke å forbedre oss til neste års utstilling. 
 

5/14 Helseundersøkelsen. 
Helseundersøkelsen er revidert og klar for å startes.  
Vedtak: 
Styret ønsker å få en oppdatering fra Raserådet om punktene i 
undersøkelsen og hvilke kriterier som ønskes satt ift deltagelse. 
Styret ønsker at informasjon til medlemmer skal gis fra Styret via 
klubbens hjemmeside. 
Leder Siv i NAAK tar kontakt med raserådets leder for å få en 
oppdatering samt få til et samarbeid og bedre informasjonsflyt 
mellom styret og raserådet.  
 

Styret 
Siv 
 
 

 
 
 

1/15 Klagesak på oppdretter (tidl. Sak til NKK disiplinærkomite) 
Svar fra NKK foreligger og Styret må behandle saken selv. Brev vil 
bli sendt til de involverte. 
Innhold og sak unntatt offentlig 

Styret 
Nina 

 

    
    
  

Neste styremøtet november 2015 
  

 


